Noves eines per a una
agricultura sostenible i
eficient a petita escala
Jornada tècnica en línia
Dijous 27 de maig de 2021

Presentació
Dins de la petita i mitjana empresa
que es dedica a l'agricultura,
l'eficiència i la qualitat ergonòmica en
el treball són molt importants ja que
condicionen la viabilitat de l'explotació,
i a la vegada eviten lesions i milloren
el benestar dels treballadors. A més a
més, també s'evita l'ús dels productes
químics comportant una producció
agrícola
ecològica,
eficient
i
sostenible.
Per aquest motiu creiem que és molt
important el coneixement i ús
d'aquestes eines pels agricultors,
assumibles econòmicament, i els
permet facilitar aquestes tasques.
Al llarg d’aquesta jornada mostrarem
les diferents opcions que existeixen
actualment
per
incorporar
les
aquestes eines a les explotacions
agràries.
Des
del
Col·lectiu
Eixarcolant
treballem per acostar aquestes eines a
tots els productors mitjançant un
assessorament personalitzat, dirigit
especialment a les petites i mitjanes
explotacions.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.50 h Benvinguda a la jornada
Sra. Raquel Sánchez Varela, cap de l’Oficina Comarcal de l'Anoia del
DARP.
10.00 h Presentació de la jornada i del Col·lectiu Eixarcolant
Sr. Marc Talavera Roma, president del Col·lectiu Eixarcolant.
10.15 h Eines per la preparació del terreny i del desherbatge

Biciaixada simple

Biciaixada doble

Eines oscil·lants

Desherbadors tèrmics
11.15 h Eines per la plantació
11.30 h Eines per la sembra
11.45 h Altres equipaments
11.55 h Torn de preguntes
12.00 h Cloenda de la jornada
Totes les ponències aniran a càrrec dels Srs. Ramon Gassó Santaulària i Pep
Homs Riba, responsables tècnics de l'assessorament d'eines del Col·lectiu
Eixarcolant.

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Organització
Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

#PATT2021

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina Comarcal de l’Anoia
(Tel. 93 803 19 85 – A/e: aanoia.daam@gencat.cat )
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